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JUBILEUSZE

JUBILEUSZE
życie szkoły, dzięki którym można było zrealizować wiele
różnorodnych przedsięwzięć i inicjatyw.
Kolejną częścią Uroczystości było zwiedzanie Szkoły- Jubilatki, przez zaproszonych gości. Tu mogli powspominać o
przeszłości i zobaczyć jak wiele się od tego czasu zmieniło.
Pomocna okazała się przygotowana Galeria prezentująca
historię Szkoły oraz Kroniki Szkolne, prowadzone od początków do aktualnych wydarzeń.
Na gości czekały szkolne klasy, biblioteka, świetlica z salką
zabaw, pracownia komputerowa. Zaprezentowano nowoczesne urządzenia wykorzystywane obecnie w pracy dydaktycznej (np. tablice interaktywne, urządzenia multimedialne).
Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Kobiórze, był czasem wspomnień, miłych spotkań- nieraz
po wielu latach. Zintegrował on w okresie przygotowań
wszystkich nauczycieli, pracowników oraz rodziców… i
naszych uczniów. Oni zasługują na szczególne uznanie.
Jesteśmy z nich dumni i przekonani, że pomnożą dorobek i
sukcesy naszej szkoły w przyszłości, która będzie należała
już do nich.
B.W.

JUBILEUSZ 50-LECIA NASZEJ SZKOŁY
Mija 50 lat od dnia otwarcia budynku Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy, mieszczącej się przy ul. Juliana Tuwima
33. W dniu 21 listopada odbyły się Uroczyste Obchody jej
Jubileuszu. Wzięli w nich udział uczniowie, nauczyciele,
emerytowani nauczyciele i pracownicy, rodzice oraz zaproszeni goście.

Pierwszą częścią Uroczystości była Msza Św. odprawiona w
kościele parafialnym w intencji nauczycieli, pracowników,
uczniów oraz emerytów Szkoły Podstawowej, ze wspomnieniem zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów.
Mszy Św. przewodniczył Proboszcz Parafii Damian Suszka
a koncelebrowali księża: Rudolf Myszor, Marian Jaromin,
Karol Matera, Andrzej Wieczorek, Marcin Wylężek, Rafał
Oleksy. Ksiądz Adam Paprota przygotował oprawę muzyczną uroczystej Mszy Św. z udziałem parafialnej Scholi.
W mszy uczestniczyli uczniowie, a uświetniły ją Poczty
Sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Po Mszy nastąpiła druga część Uroczystości, która miała
miejsce w Gminnym Domu Kultury. Swoją obecnością
zaszczycili nas miedzy innymi: Wójt Gminy Pan Eugeniusz
Lubański, Proboszcz naszej Parafii, księża celebrujący uroczystą Mszę Św., reprezentujący Powiat Pszczyński Pan
Stefan Ryt - wieloletni Wójt Kobióra, Dyrektor Delegatury
Kuratorium Oświaty w Bielsku- Białej, Radni oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Byli również obecni wieloletni
sponsorzy, którym wyrażamy wdzięczność i podziękowanie
za dotychczasowe wsparcie. Razem z nami świętowali też
przedstawiciele Gimnazjum oraz Przedszkola. Nie zawiedli
emeryci naszej Szkoły, którzy tworzyli ją 50 lat temu.
Podczas tej części uroczystych obchodów, uczniowie zaprezentowali przygotowany program artystyczny, w którym
pokazali swoje umiejętności i talenty szlifowane pod okiem
nauczycieli. Były tańce w wykonaniu Szkolnego Koła Tanecznego, pokaz zdolności akrobatycznych Koła Akrobatycznego, koncert fletowy w wykonaniu Campanelli, recytacje poetyckie naszych uczniów oraz występ Kobiórskiej
Czelodki.
Zgromadzona publiczność mogła zobaczyć również prezentację multimedialną, przypominającą historię Szkoły, ważne
wydarzenia i działalność placówki na przestrzeni 50 lat.
Przedstawiony program ujawnił, że nasi uczniowie wiele
potrafią a praca z nimi może przynosić satysfakcję i radość.
W nauczycielach jest zapał i chęć, by za nimi podążać i
motywować do działań nieraz trudnych, ale wartościowych.
To również zasługa Rodziców, żywo zaangażowanych w

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY
Dnia 27 października 2016 roku w Kobiórze odbyła się
uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to jedyne odznaczenie nadawane w trybie cywilnym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym roku „złote gody” obchodzili Państwo:
Anna i Marian Maciejewscy, Róża i Franciszek Mazurowie,
Maria i Albert Kasprzykowie, Róża i Jan Kłakusowie,
Maria i Rudolf Lasończykowie, Maria i Jan Rygułowie,
Anna i Alojzy Żołneczkowie.
Z kolei, „diamentowe gody” świętowała para małżeńska Aniela i Konrad Janikowie.
Po raz pierwszy obchody jubileuszu odbyły się w sali przyjęć „Pod Zegarem”.
Przy dźwiękach „Marsza Mendelssohna”, jubilatów przywitali: Zastępca Kierownika USC – Joanna Holeczek, Wójt
Gminy Kobiór - Eugeniusz Lubański, a także, zaproszony na
tę uroczystość, ksiądz proboszcz Damian Suszka. Wójt
serdecznie pogratulował jubilatom dobrej kondycji oraz
podziękował za ich przykład wieloletniego trwania w
związku małżeńskim. - Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy zmienia się „moda” i nie zawsze zawieranie związków kończy się małżeństwem – podkreślił wójt,
życząc jubilatom dużo zdrowia i pomyślności na dalsze lata
wspólnego życia.
Następnie ksiądz proboszcz również pogratulował małżonkom i złożył życzenia.
Po wręczeniu medali, wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie, wzniesiono toast, a następnie wszyscy zebrani zasiedli
do uroczystego obiadu. Wśród serdecznych rozmów nie
zabrakło wspomnień dotyczących najważniejszych chwil ze
wspólnego życia małżonków. Jubilaci opowiadali o tym, jak
się zapoznali oraz jaką mają receptę na udany związek.
„Zawsze słońce nie świeci. Było w życiu różnie, ale najważniejsze to żyć w zgodzie” - usłyszeliśmy od małżonków
z 60-letnim stażem.
J.L.
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JUBILEUSZ 90-TYCH URODZIN
Dnia 4 grudnia 2016 roku Pani Marta Kłakus obchodziła
swoje 90 urodziny. Pani Marta Kłakus jest rodowitą kobiórzanką. W 1947 roku wyszła za mąż. Doczekała się 7 wnuków oraz 11 prawnuków. Nie pracowała zawodowo. Miała
do obrobienia 1 ha pola, a że nie posiadała maszyn rolniczych, wszystko robiła ręcznie. Razem z mężem budowała
dom, w którym obecnie mieszka. Dobrze wspomina tamte
czasy. Pani Marta jest osobą wesołą i pogodną. Uważa, że
trzeba się ruszać i coś robić, bo ruch to zdrowie. Każdy
dzień wstaje wcześnie rano i idzie do kościoła. Do dzisiaj
ma swój ogródek przydomowy i jak sama mówi, gdy się w
ciągu dnia zmęczy pracą, to bardzo dobrze śpi w nocy.
Z okazji jubileuszu solenizantkę odwiedził Wójt Gminy
Kobiór Eugeniusz Lubański oraz Z-ca Kierownika USC
Joanna Holeczek wręczono kwiaty, list z gratulacjami oraz
tradycyjną paczkę ze słodyczami.
W imieniu władz samorządowych życzymy Szanownej
Jubilatce dużo zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa
Bożego i dalszych szczęśliwych lat życia oraz doczekania
obchodów kolejnych jubileuszy.
J.H.

KONTYNUACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że na terenie Gminy Kobiór realizowany jest Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego celem jest wsparcie osób i
rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej, poprzez pomoc żywnościową.
Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Instytucją realizującą program na terenie Gminy
Kobiór jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, którego zadaniem jest prowadzenie kwalifikacji osób
uprawnionych do uzyskania tej formy pomocy oraz wydawanie żywności.
W bieżącym roku przystąpiliśmy do Podprogramu 2016,
którego realizacja trwa od sierpnia 2016r. do czerwca 2017r.
Przedłużona została współpraca z Bankiem Żywności w
Chorzowie, z którym podpisano umowę.
Kwalifikowalność osób do programu odbywa się jak w
poprzednich latach tj. zgodnie z wytycznymi. Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7
ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).
Pomoc ma charakter cykliczny i jest dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. O terminach dystrybucji ośrodek informuje na swojej stronie internetowej.
W dniu 31 października 2016r, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kobiórze wydał paczki żywnościowe, w
skład, których wchodziły następujące produkty: artykuły
skrobiowe, mleko, przetworzone artykuły warzywne i owocowe, przetworzone artykuły mięsne, olej, cukier. Z powyższej pomocy skorzystało 119 osób.
W ramach programu będą także realizowane działania na
rzecz włączenia społecznego m.in.
• warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z
udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i
wykorzystania artykułów spożywczych,
• warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami
zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
• warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów
rodziny, w tym darów żywnościowych.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze
nr tel. (32) 2188595
Punkt wydawania żywności:
budynek wielofunkcyjny, Kobiór ul. Centralna 57
A.S.
REAGUJMY, NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI
Zima to okres szczególnie trudny dla osób dotkniętych bezdomnością. Niskie temperatury, śnieg, brak schronienia oraz

4

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

gorącego posiłku powoduje, że wielu ludzi szuka pomocy,
aby przetrwać ten okres.

dzialność za ewentualne uszkodzenie pojemnika 240 l, w
trakcie opróżniania go przez firmę wywozową. Popiół-żużel
jest odpadem znacznie cięższym od odpadów „zmieszanych” szczególnie wtedy, gdy jest „dogaszany wodą”; z
takim nagannym procederem często się spotykamy. Pod
żadnym pozorem nie wolno łączyć popiołu-żużla z odpadami zmieszanymi, gdyż to podwyższa zdecydowanie koszty
wywozu i utylizacji. W przypadku dalszego mieszania tych
odpadów, będziemy zmuszeni naliczać opłaty dla tych posesji wg. stawek jak za odpady niesegregowane, czyli w podwójnej wysokości.
Znaczne koszty dla gminnego systemu generują odpady
zielone. Ich odbierana z nieruchomości łączna ilość nie
maleje, pomimo wprowadzenia limitu 5 worków na miesiąc.
Przed wprowadzeniem „reformy śmieciowej” wywóz trawy
i liści nie był finansowany z budżetu gminy.
Obecnie masa odpadów zielonych odbieranych z posesji
wynosi ok.400 ton rocznie, co przy cenie 508 zł/tonę, generuje roczne koszty ponad 200 tysięcy. Bilans kosztów i
wpływów z opłat śmieciowych zamknął się w bieżącym
roku deficytem wynoszącym ok. 313 tysięcy złotych. Deficyt ten będzie musiał być pokryty z budżetu gminy kosztem
innych ważnych zadań, na które wszyscy czekamy (np.
poprawa nawierzchni dróg, odwodnienia terenu czy dodatkowe punkty świetlne).
Jako samorząd lokalny stoimy przed koniecznością podjęcia
decyzji:
• Czy utrzymać dotychczasowy standard świadczonych
usług z podniesieniem opłat dla właścicieli posesji - szczególnie tych zamieszkałych przez większą liczbę osób, na
których opłata za m-c/os. jest niższa od 11 zł
• Czy wprowadzić wywóz odpadów zielonych (również
liści) jako usługi dodatkowej, płatnej odrębnie w/g faktycznych kosztów wynikających z ich ilości i ceny (obecnie 508
zł/tonę).
• Czy wprowadzić wariant pośredni (kompromisowy),
uwzględniający elementy opisane w wariantach opisanych
powyżej
Tego typu zmiana zmierzałaby do tradycyjnego zagospodarowania odpadów zielonych na terenie własnej posesji.
Do podjęcia optymalnej decyzji, niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy.
Stosowne ankiety będą przesłane do właścicieli nieruchomości. Będą one cennym materiałem do podjęcia właściwych decyzji przez samorząd zmierzających do zmniejszenia deficytu w finansowaniu gospodarki odpadami.
E.L.

Osoby potrzebujące, mogą szukać pomocy w Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze - ul. Centralna 57, w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do
15:30, czwartek: 7:30 do 17-tej, piątek: 7:30 do 14-tej, lub
dzwoniąc pod numer telefonu 32/21-88-595.
Ośrodek prowadzi również dystrybucję odzieży używanej
oraz dysponuje Punktem Sanitarnym, z którego potrzebujący mogą skorzystać.
Informację o możliwości znalezienia noclegu i wyżywienia,
osoby bezdomne mogą uzyskać także dzwoniąc pod całodobowy, bezpłatny numer telefonu: 987.
W sytuacjach zagrożenia można dzwonić po pomoc na numery alarmowe:
997 – Policja
112 – Służby Ratownicze
Pracownicy socjalni są w stałym kontakcie z policją i
Ośrodkiem Zdrowia, wymieniając się informacjami na temat
osób, do których należy dotrzeć i udzielić pomocy. Nie bez
znaczenia jest też rola mieszkańców-sąsiadów. GOPS apeluje do wszystkich, aby nikt nie przechodził obojętnie obok
potrzebujących pomocy.
A.S.

GOSPODARKA ODPADAMI JEST DEFICYTOWA
POSZUKIWANIE OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ
Zmiana regulaminu utrzymania porządku i czystości przyjęta uchwałą Rady Gminy jesienią ubiegłego roku, wprowadziła obowiązek dodatkowej segregacji popiołu. Zainteresowani mieszkańcy zostali doposażeni przez Spółkę „Master” w dodatkowy pojemnik na popiół o pojemności 120 l.
Nie wszystkim jednak wystarcza on do gromadzenia wytworzonego popiołu. Niektórzy właściciele nieruchomości pytają o możliwość wykorzystania do tego celu własnych pojemników o pojemności 240l, z jednoczesnym wykorzystaniem mniejszych pojemników (otrzymanych od „Mastera”),
do gromadzenia odpadów zmieszanych.
Ponieważ prowadzone kontrole potwierdziły, że część
mieszkańców nadal dosypuje popiół do pojemnika na odpady zmieszane wydaje się zasadne, aby dopuścić możliwość
takiej zamiany. W najbliższym czasie będą przeprowadzone
rozmowy z „Masterem”, na temat tej propozycji uwarunkowanej złożeniem w UG stosownego oświadczenia właściciela nieruchomości, że bierze on na siebie całkowitą odpowie-

STUDZIENICE 1
DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA
Jesteśmy zaniepokojeni informacjami, że Firma Studzienice
kontynuuje swoje plany budowy kopalni węgla kamiennego
na terenach leśnych położonych na wschód od Drogi Krajowej nr1. W dniu 22.11.2016r. wpłynęła do wiadomości
naszej gminy decyzja nr DGK-II.4731.19.2016.AW z dnia
17.11.2016r. Ministra Środowiska zatwierdzająca „Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopaliny ze złoża węgla
kamiennego "Studzienice 1”. W decyzji tej prawo strony
przyznano jedynie Spółce Studzienice. Po przeanalizowaniu
w/w dokumentacji hydrogeologicznej i zasięgnięciu opinii
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fachowców z branży geologicznej stwierdziliśmy, że planowana eksploatacja węgla na zawał, oraz towarzyszące eksploatacji osiadania terenu, jak również planowane odprowadzanie zasolonych i skażonych wód z kopalni do rzeki Gostynka poczynią nieodwracalne skutki dla środowiska naturalnego. Według naszego rozeznania opracowanie posiada
również pewne braki merytoryczne. Wystosowane zostało w
tej sprawie pismo do Ministra Środowiska z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy i uznanie naszej gminy za stronę
w postępowaniu. Podobnej treści pismo zostało także wystosowane przez Miasto Pszczyna. Poparcia w tej sprawie
udzielił nam również Zarząd Powiatu Pszczyńskiego oraz
Prezydent Miasta Tychy.
Na zlecenie Spółki Studzienice jest opracowywany również
raport oddziaływania na środowisko planowanej kopalni,
który wiosną przyszłego roku ma być złożony w RDOŚ w
Katowicach wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.
E.L.

Dlatego też, apelujemy o wyrozumiałość i zachowanie nieraz „zimnej krwi”. Prosimy o uwzględnienie faktu, iż zadaniem zarządców dróg jest łagodzenie skutków zimy, a nie
jej zwalczanie.
J.M.

UWAGA!
ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII 157
Uprzejmie informujemy, że od 16 listopada 2016 r., nastąpiła zmiana rozkładu jazdy linii 157. Z uwagi na niską frekwencję likwidacji uległ dotychczasowy kurs – odjazd z
przystanku „Tychy Szpital Wojewódzki” o godzinie 3:23. W
zamian został uruchomiony kurs z przystanku „Mikołów
Dw. PKP” o godzinie 7:42, który umożliwi dojazd do Tychów na godzinę 9:00. Ponadto uwzględnione zostały drobne korekty ułatwiające dojazd/powrót z zakładów pracy na
terenie miasta Tychy i Mikołowa.
Z nowym rozkładem jazdy można się zapoznać w serwisie
www.mzk.pl
M.R.

ZIMOWE UTRZYMANIU DRÓG
NA TERENIE GMINY KOBIÓR
Jak co roku w okresie zimowym, doświadczamy utrudnień
w ruchu drogowym, nierozłącznie związanych z tą porą
roku. W związku z czym warto przypomnieć kilka ważnych
spraw. W roku 2016 wzorem lat ubiegłych, zimowe utrzymanie dróg w Kobiórze podzielone zostało pomiędzy dwóch
wykonawców wyłonionych w drodze procedur przetargowych.
Jeden z nich obsługuje drogi powiatowe, na których występuje transport zbiorowy tj.: stara droga do Tychów, ul. Rodzinna oraz fragment ul. Kobiórskiej (wyjazd z przystanku
autobusowego).
Drugi wykonawca obsługuje drogi gminne, których łączna
długość wynosi ok. 26km. Na nich obowiązuje standard 4
zimowego utrzymania.
Zgodnie z ustalonymi przez zarządcę drogi zasadami utrzymania zimowego, jezdnia powinna być odśnieżana na całej
szerokości o ile ilość śniegu i błota pośniegowego zmieści
się poza pasem jezdnym, lecz posypywanie kruszywem
zmniejszającym śliskość stosowane będzie tylko na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, takich jak skrzyżowania, zakręty, podjazdy, bądź w miejscach szczególnie
niebezpiecznych.
Dla standardu 4-go, niekorzystne warunki, takie jak „gołoledź” mogą występować nawet do 8 godzin po stwierdzeniu
występowania tego zjawiska.
Należy podkreślić, iż nigdy nie zdarzyło się, aby w Kobiórze, nawet w czasie najcięższych ataków zimy, drogi nie
były przejezdne na czas dłuższy niż 4 godziny. Co więcej,
drogi te w rzeczywistości utrzymywane są w standardzie
znacznie wyższym niż określony przez zarządcę.
Pogoda w zimie rządzi się swoimi prawami, stąd też osoby
koordynujące „Akcję Zima”, zmuszone są monitorować na
bieżąco sytuację, która zmienia się nieraz z godziny na godzinę. Niejednokrotnie podjęcie zgłoszonej przez mieszkańca interwencji nie jest uzasadnione, ponieważ efekty żądanych działań nie poprawią sytuacji na drodze, a generują
dodatkowe koszty. Często niezasadne jest posypywanie dróg
piaskiem w trakcie opadów śniegu lub przed nadchodzącą
odwilżą południową.

KOBIÓR BEZ DYMU

Coraz częściej w prasie lokalnej pojawiają się artykuły na
temat ograniczania niskiej emisji poprzez umiejętne spalanie
węgla lub drewna metodą „od góry”. Aby przekonać mieszkańców do tej metody organizowane są pokazy przed kościołami lub na parkingach.
Również na naszej stronie internetowej www.kobior.pl w
zakładce ochrona środowiska od roku zamieszczono artykuł
na ten temat oraz link do filmików demonstrujących filmy
obrazujące dwie metody spalania węgla "od dołu", która
powoduje duże zadymienie oraz metoda spalania „od góry",
w której ilość dymu jest znikoma. Wystarczy zmienić nawyki. Zaoszczędzić można, co najmniej 30% opału, mnóstwo czasu, a sam proces jest zdecydowanie bardziej ekologiczny! Wobec powyższego rozważamy możliwość przeprowadzenia w najbliższym czasie takiego pokazu spalania
w naszej gminie
A.Sz.
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- omawiano harmonogram przebudowy dróg powiatowych.
Ustalono miedzy innymi, że w przypadku, gdy przebudowa
ul. Rodzinnej w Kobiórze nie otrzyma dofinansowania z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to powiat wystąpi
w 2017r z wnioskiem o dotację na to zadanie z Programu
tzw. „schetynówek”, a pozostałe zadania inwestycyjne na
drogach powiatowych zostaną przesunięte w harmonogramie na dalsze miejsce.
6)
W dniach 23-24.09.2016r.
Odbył się w Sajoszentpeter turniej piłkarski „Oldboys”, w
którym uczestniczyła drużyna z naszej gminy. Koszt przejazdu sportowców na turniej pokryła gmina Kobiór.
7)
W dniu 29.09.2016r.
W rejonie skrzyżowania ul. Kobiórskiej z ul. Centralną
(przy aptece) został założony monitoring składający się z
dwóch kamer ukierunkowanych na ul. Kobiórską oraz przystanek autobusowy. Pozwoli on na bieżącą kontrolę tego
obszaru przez urząd gminy w celu utrzymania porządku oraz
poprawy bezpieczeństwa.
8)
W dniu 30.09.2016r.
Rozstrzygnięto przetarg na II etap przebudowy ul. Wróblewskiego (na odcinku pomiędzy ul.Wspólną i ul.Błękitną).
Wpłynęła jedna oferta, w której wartość robót podstawowych została wyceniona na 175 678,59zł. Z uwagi na to, że
zaoferowana cena była znacznie niższa od planowanej, postanowiono, aby w ramach zaoszczędzonych środków dokonać dodatkowego wzmocnienia podbudowy tłuczniem.
9)
W dniu 10.10.2016r.
Podjęto działania związane z formalnym rozwiązaniem
Spółki Wodnej, która od kilkunastu lat nie prowadziła swojej działalności.
10)
W dniu 13.10.2016r.
W wyniku przetargu nieograniczonego z pośród 4 złożonych
ofert wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum” i podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z Katowic na kwotę
brutto 2.898.805,60zł. Termin realizacji do 15.05.2018r. W
tym samym dniu przekazano wykonawcy plac budowy i
zgłoszono rozpoczęcie robót w PINBUD. W odrębnych
postępowaniach wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inspektora nadzoru autorskiego.
11)
W dniu 18.10.2016r.
• Odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy T-Mobile
w sprawie omówienia warunków umowy dzierżawy terenu
położonego w północno zachodniej części byłego tartaku.
Uwagi wniesione przez gminę zostały przekazane do centrali w Warszawie w celu zaakceptowania.
• Odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Wodnej w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Kobiór gruntów pod tą drogą pod warunkiem pokrycia kosztów geodezyjnych, notarialnych i sądowych przez gminę.
• Dokonano odbioru I etapu projektu pn. „Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym”
wartość wykonanych robót do stanu surowego zamkniętego
to ok. 98 tys. złotych.
12)
W dniu 28.10.2016r.
• W Urzędzie Marszałkowskim złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej w Kobiórze”. Długość planowanej do wykonania
sieci kanalizacyjnej to około 3 km. Obejmuje budowę sieci
w rejonie ulic Paproci, Poziomkowej, Promnickiej, Rolnej i

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Wyciąg zawiera część najważniejszych spraw, jakimi
zajmowałem się w okresie międzysesyjnym od 02.09.2016
do 24.11.2016. Z pełną treścią sprawozdania można zapoznać się na stronie www.kobior.pl w zakładce sprawozdanie wójta nr 14.
1)
W dniu 02.09.2016r.
Została zawarta umowa między Gminą, a Firmą KOBIMED
Sp. z o.o. w sprawie przejęcia przez Gminę finansowania
inwestycji w budynku przy ul. Centralnej 12, polegającej na
przebudowie i adaptacji pomieszczeń na I piętrze budynku
wraz z zakupem i montażem windy na cele Dziennego Domu Opieki Medycznej.
2)
W dniu 05.09. 2016r.
Podpisano umowę pomiędzy Gminą Kobiór a Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy pierwszej pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w naszej gminie.
Dofinansowanie zostało rozłożone na trzy transze uruchamiane w latach: 2016, 2017 i 2018. Planowana wysokość
dofinansowania wynosi 69,4%. Umowa przewiduje zakończenie inwestycji w maju 2018 roku.
3)
W dniu 08.09.2016r.
Odbyło się w Urzędzie Gminy Kobiór spotkanie z właścicielami gruntów w sprawie możliwości wydzielenia drogi łączącej ul. Wróblewskiego z ul. Hibnera. W listopadzie został podpisany protokół uzgodnień w tej sprawie w myśl,
którego grunt pod drogą przejdzie na własność gminy na
podstawie art.98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami za
odszkodowaniem, z chwilą uprawomocnienia się decyzji
podziałowej. Wydzielenie gruntu pod tą drogę otwiera perspektywę docelowej realizacji połączenia lokalnego ul.
Wróblewskiego z ul. Rodzinną.
4)
W dniu 12.09.2016r.
Złożono w WFOŚiGW w Katowicach wniosek o udzielenie
pożyczki w kwocie 112 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze – etap III dotyczącego przebudowy kotłowni centralnego ogrzewania. Ponadto złożono wniosek o umorzenie pożyczki zaciągniętej na
poprzedni etap termomodernizacji w kwocie 8 600 zł z
przeznaczeniem tych środków na w/w zadanie.
5)
W dniu 14.09.2016r.
• W Urzędzie Miasta w Pszczynie odbyło się spotkanie w
sprawie powołania zespołu ekspertów do zaopiniowania w
imieniu dwóch gmin powiatu pszczyńskiego raportu oddziaływania na środowisko planowanej kopalni Studzienice 1.
W najbliższym czasie zostanie uzgodniony zakres opinii
oraz projekt umowy, a następnie rozpoczną się negocjacje
cenowe z poszczególnymi ekspertami.
• Odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu
Pszczyńskiego. Omówiono między innymi sprawy:
- komunikacji międzygminnej organizowanej przez Starostwo Powiatowe. Na wniosek Wójta Kobióra rozważano
również możliwość współfinansowania przez Powiat i Miasto Pszczyna komunikacji pomiędzy Pszczyną i Tychami.
- ponadto Wójt Kobióra poruszył sprawę poprawy bezpieczeństwa przy przekraczaniu Drogi Krajowej nr1 w Kobiórze. Wójt zaproponował, aby do czasu realizacji drogi zbiorczej na skrzyżowaniu z ul.Ołtuszewskiego zainstalowano
wzbudzaną sygnalizację świetlną umożliwiającej bezpieczny
przejazd maszyn rolniczych przez tą drogę. W tej sprawie
zostanie wystosowane odrębne pismo do GDDKiA.
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Wschodniej z włączeniem do istniejącego ciągu w rejonie
ul. Rodzinnej. Wartość zadania szacuje się na kwotę około
1 200 000 zł. Planowany termin realizacji II półrocze 2017r.
• Rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017. Wyłoniono wykonawcę
Firmę Bio Ekos Sp. z o.o. Sp k. Oddział Tychy. Kwota
umowna nie powinna przekroczyć 46.600,00 zł – zgodnie z
zawartym porozumieniem koszty zimowego utrzymania
tych dróg pochodzą z dotacji Powiatu Pszczyńskiego.
13)
W dniu 03.11.2016r.
• Złożono w siedzibie LGD „Ziemia Pszczyńska” dwa
wnioski o dofinansowanie projektów:
1. „Budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej
w obrębie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze” Wartość
projektu oszacowano na kwotę ok.112 tyś. zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na lata
2014-2020 może wynieść ok.63%. Projekt budowlany wiaty
opracowano w Pracowni Ratajscy Architekci z Tychów.
2. „Budowa gminnego placu zabaw przy ul. Rubinowej w
Kobiórze”. Wartość projektu oszacowano na kwotę ok.
81tyś. zł, z czego dofinansowanie unijne w ramach PROW
na lata 2014-2020 może wynieść ok.63%. Projekt zlecono
Firmie „Maksi Plan” s.c. Michał Skotnica i Maciej Markiel
za umowną kwotę 3.690,00 zł (brutto).
• Podpisałem umowę na organizację wspólnego przetargu na
zakup paliwa gazowego dla obiektów komunalnych w Gminie Kobiór.
14)
W dniu 07.11.2016r.
• Wyłoniono wykonawcę na „Zimowe utrzymanie dróg
gminnych w sezonie 2016/2017” – Wykonawca – Usługi
Sprzętowo Transportowe Ewa Kubińska. Zgodnie z umową stawka dzienna za akcje czynną wynosi 700,00 zł netto+
8% VAT, zaś akcja bierna 1/3 tej ceny. Całkowite koszty
utrzymania zimowego dróg gminnych - o łącznej długości
25,698 km nie powinny przekroczyć 70.000,00 zł (brutto).
• W związku z interwencjami mieszkańców Zlecono Firmie
Drogród z Ćwiklic jesienny remont bieżący nawierzchni
dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej - kwota szacunkowa – 8.683,80 zł (brutto).
15)
W dniu 09.11.2016r.
W odpowiedzi na wniosek Gminy Kobiór w sprawie podjęcia działań związanych z budową ścieżki rowerowej pomiędzy Kobiórem i Tychami zostaliśmy zaproszeni na spotkanie w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach. W
trakcie spotkania omówiono techniczne i finansowe możliwości jej realizacji. Ustalono, że pracownicy MZUiM opracują do końca br. koncepcję, a następnie odbędzie się wizja
w terenie w celu wyboru najkorzystniejszego dla obu gmin
wariantu. W chwili obecnej zadanie nie wpisuje się w żaden
projekt unijny. O sprawie powiadomiono również Zarząd
Powiatu Pszczyńskiego oraz dyrektora PZD w Pszczynie.
Sprawa jest w toku.
16)
W dniu 10.11.2016r.
• W urzędzie gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziałów w Katowicach i Pszczynie, Zarządu Powiatu, Powiatowego Zarządu Dróg, radnych powiatowych oraz Urzędu Gminy Kobiór w sprawie poprawy bezpieczeństwa w
rejonie skrzyżowań DK-1 z ul.Rodzinną i ul. Ołtuszewskiego. Po przestawieniu wszystkich zagrożeń oraz dotychczasowych działań gminy i powiatu w tym zakresie stwierdzono, że GDDKiA nie wywiązała się z wcześniejszych zobowiązań, a ponadto w dalszym ciągu nie jest w stanie określić

terminu wykonania 2 etapu drogi zbiorczej łączącej skrzyżowanie na Osowcu z ul.Ołtuszewskiego. W tej sytuacji
władze Kobióra zaproponowały budowę pasów zjazdowych
w rejonie w/w skrzyżowań oraz tymczasową wzbudzaną
sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu DK-1 z
ul.Ołtuszewskiego. Uzgodniono, że nasza gmina wystąpi
ponownie do GDDKiA w Warszawie w przedmiotowej
sprawie.
17)
W dniu 14.11.2016r.
Rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia przy ul.
Rzecznej. Wpłynęło 5 ofert. Najtańszą ofertę złożyła Firma
OBI COMPLEX z Żor za kwotę 58 496,00zł, z którą zawarto umowę. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 94
676,15zł.
18)
W dniu 16.11.2016r
• W Kancelarii notarialnej rejenta Bartłomieja Nowaka zawarto akty notarialne umowy sprzedaży dwóch działek
gminnych: działki usługowej nr 1900/1 o pow. 0,0574 ha
położonej przy ul. Na Kąty oraz działki przeznaczonej pod
zabudowę mieszkaniową nr 1931/1 o pow. 0,0740 ha położonej przy ul. Tuwima w Kobiórze. Działki te zostały zbyte
w wyniku przeprowadzonych w dniu 18.10.2016r. licytacji.
Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży w wysokości około
154 tys. zł netto.
• Podjęto pilne działania związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych
wymiany opraw oświetleniowych w Kobiórze na energooszczędne. Termin składania wniosków upływa z dniem
28.12.2016r.
19)
W dniu 17.11.2016r
W związku z możliwością wniesienia uwag do nowego
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego
wystosowano do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o
ujęcie w tym planie możliwości ewentualnej budowy w
Kobiórze poligonowej kompostowni odpadów zielonych i
liści na 500 ton rocznie pochodzących z naszej gminy. Jeżeli
znajdziemy właściwy teren posiadający odpowiednią strefę
oraz pozwolą na to obowiązujące przepisy w najbliższych
latach zostaną podjęte dalsze działania w przedmiotowej
sprawie zmierzające do obniżenia kosztów wywozu i zagospodarowania tych odpadów.
20)
W dniu 18.11.2016r.
• Z dniem 13.10.2016r. gmina nabyła z mocy prawa na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. dwie
działki o łącznej powierzchni 0,0096ha pod ul. Kodową oraz
działkę o pow. 0,0009 ha pod ul. Wróblewskiego w Kobiórze,
• Ponadto z dniem 31.10.2016 r. na podstawie art. 98 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. oraz ostatecznej decyzji Wójta
Gminy Kobiór gmina nabyła z mocy prawa działkę o pow.
0,0030 ha pod ul. Nową w Kobiórze. Sporządzono i przesłano do Sądu Rejonowego w Tychach wnioski o ujawnienie w
księdze wieczystej własności w/w działek na rzecz Gminy
Kobiór.
21)
W dniu 21.11.2016r.
Na Komisji Gospodarki Rady Gminy przeanalizowano
wszystkie złożone wnioski o zmianę w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego i nadano im punktację
zgodnie z przyjętym regulaminem. Docelowo posłuży to do
podjęcia decyzji o zasadności i terminie podjęcia prac planistycznych.
Wójt Eugeniusz Lubański
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nie realizowanego na terenie gminy (od lat 90-tych ubiegłego wieku) programu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze tzw. aglomeracji Kobiór, wyznaczonej rozporządzeniem
Wojewody Śląskiego z 2008r. Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji do pełnego skanalizowania aglomeracji pozostanie nam jeszcze na lata następne budowa około 3,5 km
sieci w rejonie tzw. Kątów, ul. Zachodniej, oraz fragmentów
ulic Ołtuszewskiego i Rodzinnej.
M.K.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
ODBIÓR I ETAPU ROBÓT
Jak już informowaliśmy w poprzednich biuletynach, trwa
budowa naszej „sztandarowej” inwestycji pn. „Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum”.
Dnia 14 listopada 2016 roku dokonano odbioru I etapu robót
budowlanych związanych z w/w zadaniem. Do realizacji
tego zadania wyłoniono w przetargu nieograniczonym
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z Katowic.
Umowę podpisano 13 października br. Zgodnie z warunkami umowy do 10 listopada w ramach I etapu zadania wykonano następujące prace: przygotowano teren budowy, wyburzono kolidujący z inwestycją budynek komunalny, zrealizowano w pełnym zakresie roboty ziemne, wykonano przekładkę istniejącego uzbrojenia, a w szczególności przebudowę kolidujących kabli energetycznych. Częściowo zrealizowano instalację elektryczną i odgromową. Ponadto wykonano ławy, stopy i ściany fundamentowe wraz z izolacjami oraz podłoża pod posadzki.

PRZEBUDOWA
UL. WRÓBLEWSKIEGO - OSTATNI ETAP
W pierwszej dekadzie listopada, firma Drogród z Pszczyny
wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, ułożyła 2
warstwy asfaltobetonu na odcinku pomiędzy ulicami
Wspólną i Błękitną. Odcinek początkowy tej drogi (od ul.
Kobiórskiej do Wspólnej) został przebudowany latem tego
roku. Tym samym zamykamy jeden z najstarszych tematów
inwestycyjnych lokalnego samorządu.
Przebudowa ulicy Wróblewskiego związana była z koniecznością pokonania wielu problemów, z których paradoksalnie
finansowanie, nie było tym najistotniejszym. Konieczne
było zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz uregulowanie spraw własnościowych gruntów w pasie drogi.
Ulica Wróblewskiego (dawniej Krakowska) to jeden z najstarszych szlaków komunikacyjnych naszej gminy. Zbyt
wąski przekrój poprzeczny będący „spuścizną historyczną”,
od wielu lat był zasadniczą przeszkodą w zaplanowaniu
modernizacji.
Na odcinku realizowanym w ostatnim czasie, elementem
kluczowym było wykonanie odwodnienia wgłębnego, skojarzonego z odwodnieniem powierzchniowym terenów przyległych, gdzie w okresach deszczowych od lat tworzyły się
zalewiska; prace te ukończono w sierpniu br. Przed wykonaniem docelowej nawierzchni wskazane było „odczekać”,
aż zasypka wykopu przestanie osiadać. Decyzja ta była dość
ryzykowna ze względu na nieprzewidywalny początek sezonu zimowego. Jednak ostatecznie roboty asfaltobetonowe
udało się wykonać jeszcze przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych.
Ten pozytywny finał nie byłby możliwy, bez życzliwości i
cierpliwości właścicieli nieruchomości przyległych do drogi.
Zdajemy sobie sprawę ze skali uciążliwości, na jakie byli
narażeni przez ostatnich 6 miesięcy. Na szczególne słowa
szacunku zasługują mieszkańcy, którzy wyrazili zgodę na
przesunięcie ogrodzeń swoich nieruchomości lub przyjęcie
na swój teren słupów kolidujących z pasem drogowym. To
im zawdzięczany, że w sposób istotny poprawiła się widoczność na łukach poziomych, oraz wydzielenie z jednej
strony jezdni opaski z kostki betonowej; stanowi ona optyczne wydzielenie miejsca dla pieszych.
Chociaż nie jest to jeszcze klasyczny „chodnik” ( w przyszłości opaska wymagać będzie poszerzenia), zachęcamy
pieszych do poruszania się tym pasem. Roboty wykończeniowe jeszcze nieco potrwają (oznakowanie, pobocza, zieleń), lecz wiosną przyszłego roku wszystko powinno być już
„dopięte”.
Wartość całego zadania wraz robotami dodatkowymi zamknie się kwotą ok. 465 000zł, w tym koszt zadania 2-go
wraz z odwodnieniem wynosi ok. 260.000zł.
Pomimo dużej konkurencji w konkursie o dofinansowanie
przebudowy ul. Wróblewskiego z środków unijnych, dotacja

Wartość robót wykonanych w I etapie wyniosła 284 211,73
zł. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalają na kontynuację prac i Wykonawca zapowiada możliwość zakończenia budowy przed umownym terminem, który ustalono na
dzień 15 maja 2018 roku.
Przypominamy, że w wyniku konkursu ogłoszonego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki w styczniu br. otrzymaliśmy możliwość dofinansowania tego zadania w 69,4 %.
Dotacja ma być udzielona w 3 transzach, rozpisanych na lata
2016,2017 i 2018.
M.K.

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W dniu 28 października 2016 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.”
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”. Planowane na rok przyszły zadanie o łącznej długości
około 3 km. ma objąć rejon ul. Paproci, ul. Poziomkowej, ul.
Promnickiej, ul. Rolnej i ul. Wschodniej, z włączeniem do
istniejącego ciągu w rejonie ul. Rodzinnej. Wartość projektu
określono na kwotę około 1 200 000zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych ma wynieść około 63 % kosztów kwalifikowalnych. Projekt jest kontynuacją sukcesyw-
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(pokrywająca ok.60% kosztów kwalifikowanych) została
nam przyznana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W grudniu będziemy musieli jeszcze wykonać rozliczenie
tej inwestycji i złożyć w Urzędzie Marszałkowskim wniosek
o płatność. Być może w 2017 roku uda się mieszkańcom tej
dzielnicy zorganizować „święto ulicy” na wzór „Zogrodników”, aby wspólnie uczcić zakończenie tak długo oczekiwanej inwestycji.

W dniu 5 grudnia rozpoczęła się przebudowa południowej
strony skrzyżowania ulicy Przelotowej z ul. Wróblewskiego.
Powodem podjęcia tych działań przez Powiatowy Zarząd
Dróg jest konieczność likwidacji tzw. „fałszywego” pasa
zjazdowego, którego parametry geometryczne (długość i
szerokość), nie spełniały obowiązujących od wielu lat warunków technicznych. Zadanie to jest realizowane przez
powiat w ramach partnerstwa w projekcie przebudowy
ul. Wróblewskiego. Było ono warunkiem niezbędnym do
uzyskania przez naszą gminę dofinansowania unijnego z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przy okazji, zlikwidowane zostanie zadrzewienie na terenie przyległym do
skrzyżowania (teren skarbu państwa w zarządzie powiatu).
Krzaki i drzewa w tym miejscu od wielu lat przesłaniały
widoczność. Likwidacji ulegnie też „tajemniczy ogród” z
ruiną altany, o co w ostatnich latach zabiegali mieszkańcy
tej części Kobióra.
W robotach porządkowych oraz w przyszłym utrzymaniu
terenu, zadeklarowała swój udział również Gmina Kobiór.
J.M.

J.M.

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

ŚWIĄTECZNY PREZENT DLA KAJZEROWCA

Dzięki staraniom Gminy i ogromnej życzliwości współwłaścicieli posesji przy ul. Łukowej 46, którzy wyrazili zgodę
na przesunięcie ogrodzenia i likwidację krzewów udało się
znacznie poprawić widoczność na niebezpiecznym łuku
drogi. Ponadto współwłaściciele wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie odgrodzonego gruntu na rzecz Gminy
Kobiór, która poniosła koszty przekładki ogrodzenia i podziału geodezyjnego. W imieniu mieszkańców serdecznie
dziękujemy właścicielom posesji za ten „świąteczny” prezent.
E.L.

Zbliża się do końca rozbudowa Gminnego Przedszkola przy
ul Rodzinnej 1 w Kobiórze. Inwestycja polega na dobudowie do istniejącego budynku nowej sali dla dzieci, wyposażonej w węzeł sanitarny oraz pokoju dla specjalistów. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Kaz-Bud Sp. z o.o. z
Warszowic. W dniu 25 października 2016 roku dokonano
odbioru I etapu robót wykonanych od lipca br. tj. tzw. stanu
surowego zamkniętego. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Zgodnie z umowa zadanie
powinno być zakończone i odebrane w terminie do dnia 15
lutego 2017 roku.
Projekt dofinansowany jest w ponad 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.1.1 "Infrastruktura
wychowania przedszkolnego - ZIT". Aby uzyskać tzw.
wskaźniki rezultatu oprócz rozbudowy musimy zrealizować
również w latach 2017-2018 projekt pn. „Dobry start to
przedszkole - zwiększenie dostępności do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy
Kobiór”. Wniosek o dofinansowanie tego projektu zostanie
złożony do 11 stycznia 2017 roku.
M.K.

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA
UL. KOBIÓRSKIEJ I WRÓBLEWSKIEGO
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WIELKA KLASYKA W KOBIÓRZE

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. RUBINOWEJ
I WIATY WIELOFUNKCYJNEJ NA TERENIE
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU
W dniu 3 listopada bieżącego roku złożono w siedzibie
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska” wnioski o
dofinansowanie ze środków unijnych dwóch projektów.
Pierwszy z nich to „Budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej w obrębie Gminnego Ośrodka Sportu
w Kobiórze” (wartość projektu oszacowano na kwotę 112
620,03 zł, z czego dofinansowanie w ramach PROW na lata
2014-2020 ma wynieść 71 660 zł). Drugi projekt to „Budowa gminnego placu zabaw przy ul. Rubinowej w Kobiórze”
(wartość projektu oszacowano na kwotę 81 225,40 zł, z
czego dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020
ma wynieść 51 683 zł). Nasze wnioski przeszły już pozytywnie weryfikację przez Radę LGD na posiedzeniu, które
odbyło się w dniu 28 listopada, uzyskując odpowiednio 4 i 6
miejsce w rankingu projektów oraz rekomendację do dofinansowania. Kolejnym krokiem będzie weryfikacja wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Mamy nadzieję, że w pierwszym kwartale 2017 r. uda nam
się podpisać umowy o dofinansowanie. Posiadamy już zatwierdzone dokumentacje projektowe, dlatego też realizacja
obu projektów przewidywana jest w 2017r.
M.K.
NOWE DOJŚCIE DO SZKOŁY
Budowa nowej sali gimnastycznej podjęta przy ul.Tuwima
w październiku br., wymusiła zmianę organizacji dojścia do
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz miejsc parkowania
pojazdów w tej strefie. Bardzo przydają się miejsca postojowe powstałe w ostatnim czasie przy Gminnym Domu
Kultury, jednak dojście do budynku szkoły od strony GDK,
nie spełniało wymaganych standardów. Po konsultacjach z
dyrekcją szkół oraz Kierownikiem Referatu Gospodarki
Komunalnej, Wójt podjął decyzję o docelowym utwardzeniu
chodnika od strony GDK; będzie on głównym dojściem w
okresie realizacji wspomnianej inwestycji kubaturowej.

W niedzielę, 27 listopada, odnowione wnętrze kobiórskiego
kościoła parafialnego zyskało jeszcze większy urok. Tego
wieczoru przestrzeń tutejszej świątyni wypełniły dźwięki
arcydzieł muzyki klasycznej w wykonaniu Chóru Kameralnego Ex Animo, kwartetu Dell’Arte oraz solistów: Dagmary
Kołodziej (sopran), Justyny Kopiszki (alt), Rafała Talarczyka (tenor) oraz Patryka Wyborskiego (bas). Wszystkich
wykonawców przygotował i nad całością czuwał dyrygent
Marcin Wielgat, na organach akompaniowała Dorota Adamczak, zaś w roli konferansjerki mogliśmy usłyszeć Monikę Mazurczyk.
Przypadające kilka dni wcześniej wspomnienie świętej Cecylii – patronki chórów, nie było jedyną okazją do zorganizowania tego muzycznego przedsięwzięcia. - Chór Ex Animo, wraz z towarzyszącymi muzykami, chce dziś wyśpiewać Bogu i patronce naszej parafii, Matce Bożej Wniebowziętej, dziękczynienie za minione 25 lat samodzielnego
funkcjonowania Gminy Kobiór oraz za pomyślne ukończe-

W przyszłości będzie stanowił drogę transportu wewnętrznego pojemników na odpady komunalne zebrane w szkole,
przetaczanych na plac gospodarczy przy ogrodzeniu, przed
planowanym wywozem. Tym samym wyeliminowana zostanie konieczność ruchu po terenie wewnętrznym obiektu
oświatowego, pojazdów komunalnych, co znacznie poprawi
bezpieczeństwa uczniów.
J.M.
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nie remontu naszej świątyni - mówiła prowadząca, Monika
Mazurczyk.
Publiczność została przywitana średniowiecznym hymnem
Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru Ex Animo. Następnie rozpoczęła się część wokalno-instrumentalna, którą
zainaugurowało uroczyste Alleluja z oratorium Mesjasz
Georga Friedricha Händla. Zgodnie z niepisanym obyczajem panującym od 270 lat – publiczność wysłuchała tego
arcydzieła w pozycji stojącej. Ponadto w programie koncertu znalazły się utwory: Panis Angelicus Césara Francka,
wspaniałe wykonanie Ave Verum Karla Jenkinsa, Missa
Brevis Sancti Joannis de Deo Josepha Haydna oraz Lytaniae
Laureatanae de Beata Maria Virgine Wolfganga Amadeusza
Mozarta.

ce Prezes. W turnieju wzięły udział drużyny z 10 jednostek
OSP z terenu naszego powiatu, łącznie 37 zawodników.
Najlepszymi w klasyfikacji indywidualnej okazali się druhowie:
Mendrok Henryk - OSP Jankowice
I miejsce
Herok Władysław - OSP Wisła Mała II miejsce
Harazin Henryk - OSP Warszowice III miejsce
W klasyfikacji drużynowej miejsca zajęli:
I miejsce
OSP Pielgrzymowice
II miejsce
OSP Goczałkowice
III miejsce
OSP Studzionka
Nagrody wręczył Wójt Gminy Kobiór w obecności członków zarządu. Zwycięzcom gratulujemy. Jednocześnie dziękujemy organizatorom i uczestnikom turnieju.
M.R.
AWANS KOBIÓRSKICH SZKACIORZY DO I LIGI

Wydarzenie to było prawdziwą ucztą dla ducha. Wykonawcy zostali docenieni gromkimi brawami. Wójt Gminy Kobiór, Eugeniusz Lubański podziękował chórowi, solistom i
instrumentalistom za występ, a dyrygentowi Marcinowi
Wielgatowi za przygotowanie oraz poprowadzenie koncertu.
Przypomniał również o tym, że 2 kwietnia 2016 r., chór Ex
Animo swoim występem uświetnił Mszę świętą inaugurującą obchody 25-lecia samorządności Gminy Kobiór, zaś w
maju 2016 r., podczas uroczystej sesji Rady Gminy, chór
otrzymał Nagrodę za Promowanie Gminy Kobiór w Dziedzinie Kultury.
Wykonawcy pożegnali publiczność powtórnym, przepięknym i wzruszającym, wykonaniem Ave Verum Karla Jenkinsa.
J.L.

Zakończyły się tegoroczne rozgrywki ligowe. Drużyna Skat
Klub Kobiór, grająca w II lidze, z wynikiem 84 punkty
zajęła 3 miejsce w tabeli. Wynik ten dał awans do I ligi. Na
przestrzeni całego roku w rozgrywkach ligowych Kobiór
reprezentowali: Roman Jucha, Adam Grolik, Jan Paździor,
Marek Harupa, Jan Bilgoń, Wojciech Paździor, Henryk
Łapa. Również tegoroczna edycja Drużynowego Pucharu
Polski była udana, nasza drużyna awansowała do ścisłego
finału, ostatecznie zajmując 9 miejsce w Polsce. Dotychczasowym największym sukcesem sportowym sekcji skata,
było zdobycie w 2002 roku Drużynowego Pucharu Polski.
Mistrzowska drużyna grała w składzie: Roman Jucha,
Szczepan Poloczek, Jan Paździor, Adam Grolik. Spore sukcesy odnosili też kobiórscy juniorzy. W 2009 r. Kamil Palasz był trzeci, a w 2010 Krzysztof Oltman został Mistrzem
Polski Juniorów. Sekcja skata spotyka się w Gminnym Domu Kultury w każdy czwartek o godzinie 17.30. Funkcję
Prezesa Klubu od 18 lat pełni Roman Jucha. Zapraszamy
wszystkich chętnych, znających zasady gry do udziału w
rozgrywkach klubowych. Istnieje również możliwość nauczenia się grać w tę piękną, ale niestety już powoli zanikającą grę.

X JUBILEUSZOWY TURNIEJ SKATA OSP
O PUCHAR WÓJTA GMINY KOBIÓR
W dniu 19.11.2016 roku w Gminnym Domu Kultury w
Kobiórze odbył się X Jubileuszowy Turniej Skata Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Pszczyńskiego. Jak co
roku turniej odbywa się pod patronatem Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Jubileusz uświetnił swoim występem Zespół Śpiewaczy Kobiórzanie. Turniej przyczynia się do integracji oraz lepszej współpracy
członków OSP Powiatu Pszczyńskiego. Sędzią turnieju był
Pan Roman Jucha z Kobióra. Z ramienia Powiatowego
Związku zaszczycił nas obecnością Pan Szymon Sekta Przeze Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Pan Eryk Kłos W-
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Zajęcia dla początkujących są w czwartki od godziny 16.00.
Kobiórskim szkaciorzom gratulujemy awansu i życzymy
wielu sukcesów w rywalizacji z najlepszymi drużynami w
Polsce.
W. P.
WYCIECZKA DO WARSZAWY
W dniach od 4 do 6 października 2016, Gminny Dom Kultury zorganizował 3-dniową wycieczkę do Warszawy i okolic.
Była to wyprawa do ważnych miejsc dla wszystkich Polaków. Odwiedziliśmy klasztor w Niepokalanowie – tj. miejsce życia i działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Gościliśmy w Żelazowej Woli – miejscu narodzin jednego z
największych naszych rodaków Fryderyka Chopina. W
Warszawie zwiedziliśmy min: Sejm i Senat, Zamek Królewski, Katedrę oraz Starówkę. Ogromne wrażenie zrobiła na
nas wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, które
ukazało nam niezwykłe bohaterstwo i jakże tragiczny los
naszej stolicy, która po powstańczym zrywie, w akcie zemsty, została zamieniona w „morze ruin”. Spacerowaliśmy
po przepięknym parku łazienkowskim, wjechaliśmy na 30-te
piętro Pałacu Kultury i Nauki, skąd roztacza się wspaniały
widok na naszą stolicę. Odwiedziliśmy kościół na Żoliborzu, gdzie posługę pełnił kapłan Solidarności błogosławiony
Jerzy Popiełuszko. Byliśmy na Powązkach gdzie spoczywają najwięksi Polacy. Podróżowaliśmy warszawskim metrem,
uczestniczyliśmy w zmianie warty pod Grobem Nieznanego
Żołnierza.

Podczas wernisażu Wójt Gminy Kobiór – Eugeniusz Lubański wręczył laureatom konkursu nagrody pieniężne. I-wszą
nagrodę w wysokości 500 zł otrzymała pani Ewelina Jaromin. II-gą nagrodę w wysokości 300 zł pan Adam Drapała, a
III-cią w wysokości 200 zł pan Piotr Machalica. Jury konkursu wyłoniło także 12 najlepszych zdjęć ukazujących
piękno kobiórskiej przyrody, które docelowo mają znaleźć
się w kalendarzu promującym Gminę Kobiór. Dodatkowym
akcentem podkreślającym wyjątkowość tego wieczoru, był
występ kobiórskiej młodzieży gimnazjalnej, która przygotowała patriotyczny program artystyczny dla uczczenia 98
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nagrodzone prace prezentujemy na ostatniej stronie Informatora.
W.P.
WIELKIE SERCA - MAŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW

W przyszłym roku w dniach 26-28 czerwca planujemy wycieczkę do Sandomierza i okolic „śladami Ojca Mateusza”.
W programie min. Opatów, Baranów Sandomierski, Ujazd,
Ćmielów.
W. P.
WERNISAŻ WYSTAWY
KOBIÓR W OBIEKTYWIE - CZTERY PORY ROKU
11 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 1600 w galerii „Na
piętrze” Gminnego Domu Kultury w Kobiórze odbył się
wernisaż wystawy fotograficznej „Kobiór w obiektywie –
cztery pory roku”. Wystawa ta jest pokłosiem konkursu,
którego tematyką było ukazanie piękna Kobióra i otaczającej go przyrody.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, to taki szczególny
okres, kiedy chcemy choćby w najdrobniejszy sposób,
wspomóc tych, którzy zostali przez los pokrzywdzeni. Pragniemy niewielkim gestem, darem wywołać uśmiech na
twarzy tych ludzi. Nasze Gminne Przedszkole, od kilkuna-
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stu lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizuje akcję
charytatywną: „Podziel się swoim sercem z innymi”.
W listopadzie były wystawione kosze, do których można
było wkładać różne dary. Zebrano wiele cukierków, batoników, wafelków i innych słodkości, a także produkty spożywcze( cukier, mąka, miód i przyprawy potrzebne do upieczenia tradycyjnych świątecznych pierniczków).
Dzieci wraz z personelem przedszkola przygotowały pięknie
przyozdobione upominki, przekazane dzieciom z Ochronki
oraz pacjentom z Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie. Świąteczną paczkę przekazaliśmy rodzinie 6-letniego niepełnosprawnego dziecka z Tychów, z którym przedszkolaki się
zaprzyjaźniły; został on dodatkowo objęty patronatem naszej akcji.
W przedszkolu zorganizowane zostały warsztaty dla rodziców z grupy Biedronek, na których włączyli się oni w lukrowanie i dekorowanie pierników oraz ozdabianie torebek,
do których zostały zapakowane upominki dla chorych.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za każdy gest i nawet
najdrobniejszy dar. To dzięki Państwa hojności i zrozumieniu, możemy tę akcję prowadzić cyklicznie. Prosimy o dalsze wsparcie, ponieważ chcemy to szlachetne dzieło kontynuować przez następne lata.
Udział przedszkolaków w tym przedsięwzięciu, to kształtowane w małych serduszkach wrażliwości i wyrabianie umiejętności dzielenia się z innymi.
M.K.

Spotkania te przebiegają w miłej i radosnej atmosferze,
będąc okazją do bezpośredniego kontaktu z żywym słowem.
To pogłębia dziecięcą wyobraźnię, fantazję, wzbogaca język
i wiedzę dzieci. Zapraszamy mieszkańców do włączenia się
w tę akcję.
D.W.
CZY JESTEŚ DUŻYM, CZY MAŁYM
PRZEDSZKOLAKIEM
BĄDŹ DUMNY Z TEGO, ŻE JESTEŚ POLAKIEM

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Od kilku lat, w naszym przedszkolu, prowadzona jest akcja
społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”. Zaproszeni goście czytają wybrane przez nich samych utwory literatury
dziecięcej. Odwiedzają nas rodzice i dziadkowie naszych
podopiecznych, przedstawiciele różnych instytucji i środowisk, przedstawiciele różnych profesji. W ubiegłym roku, co
miesiąc czytały dzieciom panie zatrudnione w Gminnej
Bibliotece w Kobiórze.
Ponieważ już trzeci rok, w przedszkolu kontynuowane są
różne przedsięwzięcia związane z promocją zdrowia, zdrowym odżywianiem i higieną, a w tym roku szkolnym z rozwojem ruchowym, sprawnością fizyczną, staramy się, by ta
tematyka była uwzględniana w czytanych utworach. Nasi
wychowankowie z uwagą i zaciekawieniem wysłuchują
opowiadań, baśni, wierszyków, nagradzając lektorów piosenką, laurką i swoim uśmiechem.

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto
państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po
123 latach niewoli.
Wszystkie dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w
zajęciach poświęconych tej tematyce. Uczyły się, przypominały i utrwalały ważne wiadomości o naszym kraju. Starsze
grupy wykonały grupowe prace plastyczne różnymi technikami (flaga, godło, mapa Polski, kokarda narodowa), którymi udekorowały wejście do przedszkola. Odbył się również spacer ulicami Kobióra w celu obserwacji instytucji i
domów, pod kątem udekorowania flagami narodowymi, a
także wspólnie zawieszały flagę na budynku przedszkola.
Dla utrwalenia wszystkich wiadomości dzieci z grup Stokrotki, Jagódki, Biedronki i Wiewiórki, wzięły udział w
konkursie recytatorskim pt. „Polska moja Ojczyzna”. Konkurs rozpoczął się odśpiewaniem hymnu (przedszkolaki
znają wszystkie zwrotki), a potem nasi najmłodsi recytowali
wiersze o Polsce, śpiewali piosenki i rozwiązywali zagadki.
Na zakończenie wystąpiły dzieci z zespołu regionalnego
„Kobiyrzoki”, w repertuarze pieśni patriotycznych.
G.Ż.
LEŚNE OPOWIEŚCI
W dniu 15 listopada grupę „Kotki” (4-latki), odwiedził Pan
Krzysztof Zięba - leśniczy z Nadleśnictwa Kobiór. Na początku spotkania, zaprezentował swój mundur, a następnie
opowiadał o swojej pracy, o lesie i żyjących w nim zwierzętach. Podczas prelekcji, nasz gość demonstrował liczne
plansze edukacyjne. Dzieci miały okazję poznać zwyczaje
wybranych zwierząt zamieszkujących lasy otaczające nasza
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gminę oraz dowiedziały się, w jaki sposób można pomóc
zwierzętom przetrwać zimę.
Przedszkolaki z ciekawością słuchały leśnych opowieści,
same też wykazały się dużą wiedzą na temat leśnego środowiska. Na koniec zobaczyliśmy bajkę edukacyjną, która
uwrażliwiła nas na piękno polskiej przyrody oraz podkreślała, iż człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje leśnych gospodarzy.

W nagrodę otrzymaliśmy piękne pamiątki, natomiast „Kotki” przekazały panu leśniczemu kasztany i żołędzie, które
same nazbierały. Na pewno pomogą zwierzętom przetrwać
zimę.
S.W

Jury podjęło następujący werdykt:
Kategoria dzieci 3 – 4 – letnich - I miejsce: Fabian Jastrzemski, II miejsce: Julia Urbiś, III miejsce: Małgorzata Szeląg;
Kategoria dzieci 5 - 6 letnich - I miejsce: Milena Kędzior
ex-ekwo Magdalena Wyród, II miejsce: Krzysztof Kozik, III
miejsce: Benjamin Maniek.
Dzięki hojności i ofiarności sponsorów, każde dziecko
otrzymało nagrodę. Dziękujemy wszystkim darczyńcom,
jacy wspomogli to przedsięwzięcie, a byli nimi: Karczma
Tatrzańska, której siedziba mieści się w Kobiórze, Restauracja Gusto Dominium z siedzibą w Tychach, Firma Usługi
Transportowe-Handel Mirosław Hajok, Firma Grupa Luxpol, Biuro Poselskie Izabeli Kloc - Poseł na Sejm RP, Sklep
„U Adama” S.C. Magdalena Kania i Adam Kania oraz Rada
Rodziców naszego przedszkola. Gratulujemy wszystkim
dzieciom i zapraszamy do konkursu za rok.
K.K.

PRZEDSZKOLAKI ZBIERAJĄ MAKULATURĘ
I ZUŻYTE BATERIE
Już szósty rok najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy zbierają
makulaturę w ramach akcji: „Zbieramy makulaturę oszczędzamy lasy”. W ten sposób uczymy nasze dzieci szanowania
przyrody, kształtujemy ich eko-świadomość, a także odpowiedzialność za stan środowiska i jego czynną ochronę. W
ubiegłym roku szkolnym zebraliśmy prawie dwie tony. Za
uzyskane środki zostały zakupione półki na kubeczki i ręczniki do czterech łazienek.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w tę
akcję! Makulaturę można składać do kontenera znajdującego się na terenie przedszkola w godzinach od 6:30 do 16:30.
K.K.
ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ ZAWITAŁ
DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA
W dniu 7 grudnia w naszym przedszkolu nastąpiło rozwiązanie konkursu na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy. Konkurs adresowany był do dzieci wraz z rodzicami.
Wiemy jak „zabiegani” są rodzice naszych podopiecznych,
dlatego tak ważne było, aby dzieci robiły stroiki wspólnie z
nimi, razem przygotowując się do świąt. Była to druga edycja konkursu o tej tematyce. Prace rozpatrywane były w
dwóch kategoriach dzieci 3-4 - letnich oraz 5-6 - letnich.
Wpłynęły 34 prace. Wszystkie zgłoszone stroiki były wyjątkowe, okazjonalne i niespotykane, a nowością było zastosowanie w niektórych „dziełach” oświetlenia ledowego.

SUKCESY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW
W MIĘDZYWOJEWÓDZKIEJ
„PRZEDSZKOLIADZIE”
7 grudnia w tyskiej hali miejskiej przy ul. Piłsudskiego,
odbyła się I Śląsko-Małopolska Przedszkoliada w Grach
Zespołowych. W projekcie Fundacji Rozwoju i Integracji
„Multiintegra” rywalizowały przedszkola z dziesięciu miejscowości z obu regionów. Imprezie patronowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uczestniczyło w niej blisko pół
tysiąca przedszkolaków z Tychów, Katowic, Mikołowa,
Mysłowic, Bierunia, Bojszów, Kobióra, Chrzanowa,
Chełmka i Oświęcimia.
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Podczas imprezy na przedszkolaków czekały też inne atrakcje: kącik taneczny, plastyczny, no i oczywiście paczki od
Mikołaja.
K.K.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA W PRZEDSZKOLU

Zawody swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz
samorządowych Tychów i Kobióra oraz gwiazdy sportu.
Nasza grupa Jagódki, reprezentowała naszą miejscowość,
dzielnie walcząc w czterech konkurencjach: piłce nożnej,
koszykówce, siatkówce i unihokeju.
Dopełnieniem udanego występu naszej reprezentacji było
zdobycie I miejsca w siatkówce. Puchar, statuetkę i medale,
dzieci otrzymały z rąk władz naszej gminy, które reprezentował Pan Wójt Eugeniusz Lubański oraz Przewodniczącego
Rady Gminy Pan Przemysław Sawicki.

Jest niezwykle ważne, by nasze przedszkolaki miały proste
kręgosłupy, były sprawne i cieszyły się aktywnym dzieciństwem. Od listopada prowadzone są zajęcia gimnastyki
korekcyjnej. Odbywają się w małych kilkuosobowych grupach, a uczęszczają na nie dzieci, wykazujące wady postawy
ciała lub obniżenie ogólnej sprawności fizycznej. Zajęciami
obejmuje się grupę dzieci zakwalifikowanych na podstawie
zaświadczeń lekarskich. Prowadzone zajęcia gimnastyki
korekcyjnej są formą ćwiczeń i zabaw gimnastycznych, w
których ruch został w pewnej mierze podporządkowany
celom terapeutycznym.
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z wielką ochotą podeszli do wykonania tego zadania i chętnie zbierali do koszy dorodne bulwy. Po wykonanej pracy
czekała na nich niespodzianka przygotowana przez gospodarzy, czyli ciasto i pieczenie kiełbasy. Wykopki minęły bardzo szybko, w miłej atmosferze i na pewno długo będziemy
je wspominać..
E.P
Śniadanie daje moc
Takie hasło towarzyszyło wszystkim uczniom w dniu 27
października, który to był Dniem Zdrowia w Naszej Szkole.
Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli wykonywali śniadaniowe przysmaki, a pomysłów i sposobów było wiele.
Uczniowie wzięli także udział w prelekcji przeprowadzonej
przez Panią dietetyk Jowitę Pach. Każdy dowiedział się o
właściwych zasadach odżywiania, sposobach na zdrowy
tryb życia. Okazało się, że nie jest to aż takie trudne. Wystarczy - jak w wielu innych sprawach, po prostu chcieć
zadbać o swoje zdrowie i wybrać to, co temu służy. Pani
Jowita Pach w interesujący sposób przekazywała słuchaczom sposoby na zdrowy tryb życia.
Uczniowie klas IV - VI rywalizowali o tytuł „Mistrza Śniadania 2016”. Ten zaszczytny tytuł zdobyła klasa IVa.
Dzień promujący zdrowie nie mógł minąć bez aktywności
ruchowej; zabawy i ćwiczenia ruchowe zostały przeprowadzone na sali gimnastycznej, ciesząc się znacznym zainteresowaniem. Po zdrowym i energetycznym śniadaniu dającym
„moc”, nasi chętnie wyginali swoje ciała.
B.P. i R.K.

Dzieci nabędą umiejętności samodzielnego korygowania
własnej sylwetki, wzmocnią wszelkie grupy mięśniowe,
odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
przez co poprawi się ich sylwetka.
Wypracują w sobie nawyki konieczne do utrzymania zdrowego kręgosłupa.
K.K.

Sukcesy sportowe naszych uczniów
25 października br. odbyły się Powiatowe Zawody w Biegach Przełajowych w Łące. Reprezentacja dziewcząt naszej
szkoły w składzie: Martyna Mgłosiek (kl. V b), Weronika
Spora (kl. VI a), Barbara Zaremba (kl. VI a), Gabriela Gawrońska (kl. VI b), Weronika Raszka ( kl. VI b), Hanna Mazur (kl. VI B) zdobyły drużynowo III miejsce w powiecie.
M.M.

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA BRZECHWY W KOBIÓRZE
VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
30 września naszą szkołą zawładnęła matematyka. Tego
dnia wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w obchodach VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. O godzinie 8oo, 27 uczniów z klas IV-VI wzięło udział w konkursie „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. Podczas przerw uczniowie
klas szóstych przeprowadzili szybki test z umiejętności
mnożenia i dzielenia wśród uczniów i nauczycieli. Każda
poprawna odpowiedź nagradzana była cukierkami, ufundowanymi przez Spółdzielnie Uczniowską Jutrzenka oraz
medalami z hasłem „Jestem Ekspertem Tabliczki Mnożenia”. Tego dnia tabliczka mnożenia królowała w całej szkole: na stopniach schodów, na korytarzach oraz na ubraniach i
twarzach uczniów. Zwieńczeniem obchodów tego święta
były zdjęcia wykonane na tle plakatów, które wcześniej
przygotowali uczniowie klas II-VI. Wszyscy uczniowie i
pracownicy naszej szkoły egzamin z tabliczki mnożenia
zdali na bardzo dobry. Mistrzem Tabliczki Mnożenia został
Łukasz Grolik uczeń klasy VI b, II miejsce zajęła Marta
Malik z klasy VI a, a miejsce III Weronika Spora z klasy VI
a oraz Anna Ciszewska z klasy V a.
G.J. i J.J.

Warsztaty czytelnicze
W dniu 2 listopada br., klasa II a wzięła udział w warsztatach czytelniczych pt. „Przyjaciele planety Ziemia”, zorganizowanych w szkolnej bibliotece w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Dzieci miały okazję poznać, w jaki sposób można połączyć
pasję czytania ze zdobywaniem wiedzy i dobrą zabawą. W
tym celu wykorzystano zakupione z programu książki o
przygodach Fenka. Uczniom przypomniano o konieczności
dbania o środowisko naturalne i korzyściach płynących z
segregacji śmieci. Zdobytą wiedzę połączoną z własnymi
pomysłami, wykorzystali wykonując zabawki z surowców
wtórnych.
G.K.
Oczyszczamy Kobiór ze starych komórek
W dniach 3 - 18 listopada, Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję zbierania starych, uszkodzonych i nieużywanych telefonów komórkowych pod hasłem "Oczyszczamy
Kobiór ze starych komórek". Wszystkie zebrane telefony
zostaną przekazane do recyklingu.

Wykopki czwartoklasistów
We wrześniu br. klasa 4A została zaproszona przez państwa
Smozików na „kobiórskie” wykopki ziemniaków. Uczniowie
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Szkoły, które zebrały największą ilość telefonów, w przeliczeniu na ucznia, mają szansę na cenne nagrody.
Oczekujemy na wyniki konkursu.
B.P.

szkolno-parafialnego pod przewodnictwem ks. Adam Paproty, celebrował ks. Proboszcz Damian Suszka.
Później, w Sali Gminnego Domu Kultury, obejrzeliśmy film
„Miłość mi wszystko wyjaśniła”, dotyczący biografii Jana
Pawła II, nakręcony przez kobiórską młodzież - w zdecydowanej większości naszych absolwentów. Dzieło młodych
twórców zrobiło wrażenie zarówno na kadrze nauczycielskiej, jak i na samych gimnazjalistach.

Spotkanie z Panem Waldemarem Cichoniem
W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w dniu 7 listopada br., biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie autorskie promujące czytelnictwo. Naszym gościem był Pan Waldemar Cichoń, autor lubianej
przez dzieci serii „O kocie Cukierku”. Zebrani w sali gimnastycznej uczniowie klas I – III wysłuchali fragmentów książek, dowiedzieli się m.in. skąd autor zaczerpnął pomysł,
gdzie mieszka Cukierek i gdzie można zobaczyć tego niezwykłego kota. Spotkanie z autorem, z pewnością zachęci
kolejnych uczniów do przeczytania książek o przygodach
niezwykłego kotka. Wszystkie części przygód Cukierka
można wypożyczyć w szkolnej bibliotece. Zapraszamy!
G.K.
Zbieramy makulaturę
Od dnia 23 listopada br. rusza w naszej Szkole zbiórka makulatury, która będzie trwała do 31 maja 2017 roku.
Na placu szkolnym ustawiony został kontener, do którego
można wrzucać zważoną makulaturę. Informacje o wadze
dostarczonych „paczek” będzie rejestrować pani woźna - K.
Wybrańczyk. Zapisze ona wagę dostarczonej makulatury i
imię i nazwisko ucznia, przez którego była przyniesiona.
Zbiórce towarzyszy konkurs na najbardziej zaangażowaną
klasę i ucznia. Dla najlepszych przewidziano nagrody!
M.M. i K.W.

Następnie odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na gimnazjalistów. Zgodnie z naszą wieloletnią tradycją podczas tego spotkania stali się oni ostatecznie pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Zanim jednak złożyli
uroczyste ślubowanie, prezentujące hierarchię wartości, jaką
kierujemy się w naszym gimnazjum, stanęli do zażartej
walki o palmę pierwszeństwa. Wśród zadań, jakie musieli
wykonać, znalazło się tworzenie poezji, próba zręcznościowa, test na słuch muzyczny i znajomość kinematografii, a
także kalambury sprawdzające erudycję i badanie „wyczucia
smaku”. W połowie konkurencji najmłodszym towarzyszyli
drugoklasiści, zaś najstarsi gimnazjaliści zaprezentowali
swój wrodzony talent do odtańczenia poloneza, który już
niedługo okaże się niezbędny.
Samorząd Uczniowski

VIII KONKURS PIEŚNI ŻOŁNIERSKIEJ
I POEZJI PATRIOTYCZNEJ JUŻ ZA NAMI
10 listopada br., odbył się VIII Konkurs Pieśni Żołnierskiej i
Poezji Patriotycznej. Tradycyjnie wszystkie zespoły klasowe
przygotowały śpiew i recytację wylosowanych jeszcze we
wrześniu utworów patriotycznych. Każdy zespół był proszony nie tylko o przygotowanie recytacji wiersza i wykonanie pieśni, ale również o przygotowanie zwięzłej informacji ma temat odśpiewywanego utworu. Z okazji kluczowej
dla naszej historii i kultury rocznicy, uczniowie każdej klasy
mieli wyjątkową okazję swymi darami, jakimi są talenty
muzyczne oraz recytatorskie, wyrazić swój patriotyzm, a
także słuszną dumę z faktu, że jesteśmy Polakami.
W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyła kl. I b z utworem
jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku - Leopolda
Staffa „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą” oraz pieśnią z
repertuaru Andrzeja Rosiewicza „Pytasz mnie”.
Samorząd Uczniowski

ZNÓW NA JASNEJ GÓRZE
Z NASZĄ RODZINĄ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
13 października 2016 r. uczestniczyliśmy w XVI Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy. Pod
opieką nauczycieli uczestniczyło w niej dziewiętnaścioro
uczniów naszego gimnazjum, z pocztem sztandarowym na
czele.
Mimo bezlitosnej pogody w Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik, uczestniczyło około 20.000
osób- uczniów, pracowników przedszkoli, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, a nawet wyższych - nie tylko polskich.
Liczba zgromadzonych- duchownych, jak i świeckich, jak
zwykle robiła ogromne wrażenie. Eucharystia, podczas
której w tajemnicy obcowania świętych towarzyszył nam
sam św. Jan Paweł II, którego relikwie spoczywały na ołtarzu, była niezwykle uroczysta. Na zakończenie odczytany
został Akt Zawierzenia Matce Bożej oraz list do Ojca Świętego papieża Franciszka, a także list Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Nie mógł on przybyć na Jasną Górę
mimo zaproszenia Rodziny Szkół, ale przesłał swe pozdro-

ŚWIĘTO SZKOŁY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
IM. JANA PAWŁA II
27 października br., obchodziliśmy Święto Szkoły. Pora to
nieprzypadkowa. Właśnie 16 października obchodziliśmy
kolejną - 38. już rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, natomiast 23 października - 4. rocznicę przyjęcia Jana
Pawła II za patrona naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła
się uroczystą Mszą św. w intencji wszystkich pracowników i
uczniów. Eucharystię uświetnioną śpiewem i grą zespołu
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wienia. Na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania każdy
otrzymał dziesiątkę różańca.

Samorząd Uczniowski

JEDEN PROCENT DLA KOBIÓRA !

Samorząd Uczniowski

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do
pozostawienia 1% ze swojego podatku w Kobiórze

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
20 października br. po raz kolejny odwiedziliśmy mogiły
kobiórzan poległych 3 września 1939r.: Zdzisława Ołtuszewskiego, Józefa Błąkały, Ludwika Pastuschki, Stefana
Pyrtka i Augusta Moritza (zapis zgodny z napisami nagrobnymi), grób Nieznanego Żołnierza, a także obelisk upamiętniający ofiary hitlerowców zamęczone w obozie AuschwitzBirkenau. Od lat z dumą przed „Świętem Wszystkich Świętych” oraz „Świętem Niepodległości” dbamy o miejsca
pamięci oraz o tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę i
za nasza wolność.
Zachęcamy, do odwiedzania tych
miejsc, chwilę zadumy i odmówienie modlitwy za poległych.
Samorząd Uczniowski

Sławomir Maciejewski (Stwardnienie rozsiane)
KRS 0000055578
w rubryce "Informacje uzupełniające" wpisać cel szczegółowy - Sławomir Maciejewski
Konto: 43 1020 2892 0000 5102 0186 7076
Gminne Przedszkole
„Omnibus” KRS 0000237488
w rubryce "Informacje uzupełniające" wpisać cel szczegółowy - Gminne Przedszkole w Kobiórze
Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy
KRS 0000237488
w rubryce "Informacje uzupełniające" wpisać cel szczegółowy - Szkoła Podstawowa im. Jana
Brzechwy w Kobiórze

BRĄZ DLA DZIEWCZĄT NASZEGO GIMNAZJUM
25 października br., reprezentacja naszego gimnazjum w
składzie: Natalia Burkert, Lena Kijak, Karolina Kozik, Natalia Mikołajec, Zuzanna Tużnik i Justyna Zien, wzięła udział
w Mistrzostwach Powiatu Pszczyńskiego w Sztafetowych
Biegach Przełajowych zorganizowanych przez Powiatowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie. W rywalizacji
wzięły udział drużyny z Goczałkowic - Zdroju, Pawłowic,
dwóch pszczyńskich gimnazjów (nr 1 i 3), Suszca i Woli.
Kobiórzanki wywalczyły III miejsce. Gratulujemy!

Gimnazjum im Jana Pawła II
KRS 0000237488
w rubryce "Informacje uzupełniające" wpisać cel szczegółowy - Gimnazjum w Kobiórze
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PODATKI PŁACĘ TAM GDZIE MIESZKAM!
Kwestia rozliczenia podatku w miejscu faktycznego zamieszkania jest niezwykle ważna dla naszej gminy, gdyż w
ten sposób otrzymujemy finansowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,79%, co
oznacza, że taki procent podatku płaconego przez mieszkańców wraca do Gminy Kobiór.
Niestety, w Kobiórze mieszka wiele osób, które są zameldowane w innych miejscowościach, co oznacza, że udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają do
innych miast i gmin, zamiast zasilać budżet Gminy Kobiór.
Te pieniądze można byłoby przeznaczyć na finansowanie
najważniejszych potrzeb naszej społeczności lokalnej w
tym: przebudowy i budowy dróg, oświetlenia ulicznego,
kanalizacji, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, itp.
Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania, tym lepszy będzie standard życia w naszej Gminie.
Ci nasi mieszkańcy, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym podając inne miejsce zamieszkania niż Kobiór,
finansują wyższy standard usług publicznych innym gminom lub miastom.
Gorąco apelujemy do mieszkańców Gminy Kobiór, o płacenie podatków zgodnie z miejscem zamieszkania, gdyż warto
zostać lokalnym patriotą i przystąpić do społeczności lokalnej, swojej małej ojczyzny.

Kampania pod hasłem "Jestem lokalnym patriotą, płacę
podatki tam, gdzie mieszkam", ma na celu uświadomienie
mieszkańcom Gminy Kobiór, jak ważne jest rozliczenie
podatku PIT w miejscu zamieszkania.
Apelujemy do osób mieszkających na terenie Gminy Kobiór, o płacenie podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania.

PIT

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
podatnika, a dokładnie według miejsca zamieszkania w
ostatnim dniu grudnia.
Jeżeli adresy zamieszkania i zameldowania nie są tożsame,
to podatnicy często mylą je ze sobą i w konsekwencji rozliczają się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym
właściwym ze względu na miejsce zameldowania.
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MAŁA HISTORIA KOBIÓRSKICH DRÓG

W poprzednim numerze lokalnego „informatora” rozpoczęliśmy spacer po ulicy Tuwima. Udało się skrótowo przywołać do pamięci nieżyjących już mieszkańców domu pod numerem 10 i 12 Franciszka Giela - artystę grafika oraz Romana Liszki - wybitnego sportowca, pedagoga i
organizatora ośrodka specjalizującego się w korygowaniu wad postawy dzieci i młodzieży na Podbeskidziu. Nasi czytelnicy zwrócili bardzo
szybko uwagę na błędną informację o miejscu tragicznej śmierci „Smarzoły” (lokalna ksywka Franciszka); zginął on w wypadku samochodowym
przy zjeździe z drogi DK-1 do Goczałkowic. Na drodze z Żwakowa do Kobióra stracił życie w 1983 roku, jego młodszy brat Edward. Za możliwość „sprostowania” błędnej informacji dziękuję kolegom śp. Franciszka z ławy szkolnej
Zaplanowałem przejście do następnych w kolejności budynków tej ulicy, lecz szczególna okoliczność przekonała mnie do zmiany tematu w
świątecznym numerze. W dniu 21 listopada br. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy zorganizowała uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia.
Tak się składa, że należę do pokolenia, które miało okazję uczestniczyć w skoku cywilizacyjnym, jakim było podjęcie nauki w nowoczesnym
obiekcie otwartym 3 września 1966 roku połączonym z pożegnaniem starych klas ulokowanych w budynkach powstałych jeszcze za czasów
panowania na Ziemi Pszczyńskiej króla Prus Wilhelma I oraz Cesarza Wilhelma II (obydwa obiekty istnieją do dnia dzisiejszego przy ul. Rodzinnej). Budowa nowej szkoły, będącej największym kubaturowo kompleksem w naszej gminie, zasługuje na miejsce w tym cyklu - wejście główne
jest przecież skierowane do ulicy Tuwima! Moje spojrzenie na to wydarzenie, będzie jednak nieco odmienne od dotychczasowych opisów i
opracowań, przywołując okoliczności i postacie dla młodszych czytelników nieznane, a warte przypomnienia.

Rok 1958. był dla Kobióra początkiem wychodzenia z powojennego zastoju, w zakresie podejmowania nowych inwestycji skierowanych na oświatę, kulturę i ochronę zdrowia. Do czasu „odwilży” politycznej w 1956 roku, powstała nad Korzyńcym pierwsza
infrastruktura sportowa (boiska, lodowisko), lecz budownictwo kubaturowe ze względu na powszechny brak materiałów i środków
finansowych, było w głębokim zastoju. Nadszedł jednak długo oczekiwany impuls zmian; władza ludowa podjęła decyzję o uczczeniu nadchodzącej rocznicy 1000-lecia Państwa Polskiego (dla zdecydowanej większości Kobiórzan był to jubileusz przyjęcia
chrześcijaństwa), poprzez zbudowanie 1000 nowych szkół w całym kraju.
Od 1 lutego 1958r., funkcję przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej pełnił Józef Szpak z Kajzerowca. Rolą kierowanej przez
niego GRN było określanie najpilniejszych potrzeb lokalnej wspólnoty i zabieganie wszelkimi sposobami o „załatwienie” ich finansowania. Obowiązywała zasada: im więcej gromada zadeklaruje i wykona w czynie społecznym, tym może
liczyć na większe wsparcie z Powiatowej Rady Narodowej w Pszczynie, będącej
ośrodkiem „realnej władzy”. Decydujący głos w tym gremium należał do jej przewodniczącego tow. Zbigniewa Niemcewicza. W Kobiórze w owym czasie było
wielu aktywnych społeczników, potrafiących ten specyficzny układ wykorzystać.
Kierownik miejscowej Szkoły Podstawowej Tadeusz Kiedrowski razem z Józefem Szpakiem, doprowadzili do zebrania mieszkańców w dniu 10 listopada
1958r, na którym powołano Komitet Budowy Szkoły.
Józef Szpak
(1902-1980)

Tadeusz Kiedrowski
(1902- 1974)

Staranność i szacunek dla społecznego i skutecznego działania, zobowiązuje przywołać skład powołanego komitetu:
Tadeusz Kiedrowski
Wiltruda Tyczka
Robert Paliczka
Czesław Wroński

-

przewodniczący
sekretarz
przewodniczący komisji rewizyjnej
członek komisji rewizyjnej

Józef Szpak
Matylda Pastuszka
Franciszek Dmyterko
Oskar Ryguła

-

zastępca przewodniczącego
skarbnik
członek komisji rewizyjnej
członek komisji rewizyjnej

Wybrano również spośród mieszkańców gromady 22 osoby, które biorąc w udział w spotkaniach Komitetu przekazywały swoim
sąsiadom i w rodzinach, informacje o bieżącym stanie spraw (nie było wtedy innych równie skutecznych możliwości
komunikowania). Istotnym zadaniem Komitetu, było zmobilizowanie miejscowych zakładów oraz instytucji do zadeklarowania
wsparcia finansowego, które ostatecznie wyniosło:
Baza Transportu Leśnego
- 72.000 zł
Zakłady Drzewne – Tartak
Nadleśnictwo Kobiór
- 6.000 zł
Szkoła Podstawowa
Gminna Spółdzielnia
- 3.300 zł
( Tak wysoka deklaracja BTL, wynikła z podjęcia się przez jej załogę transportu materiałów na plac budowy) .

- 18.000 zł
- 4.800 zł

Miejsce pod nowa szkołę pomiędzy ówczesnymi ulicami Kopernika i Mikołowską było już zarezerwowane, dzięki wieloletnim staraniom Kiedrowskiego we władzach powiatowych. W latach 1951-1953, funkcjonowało na nim boisko piłkarskie miejscowej Lechii.
Właśnie na nim, 15 sierpnia 1953 roku, piłkarze Lechii rozegrali mecz towarzyski z mistrzem Polski - Ruchem Chorzów z supergwiazdą polskich stadionów Gerardem Cieślikiem w składzie.
Nierozwiązany pozostał jeden zasadniczy problem: Jak przekonać decydentów do wpisania Kobióra na listę miejscowości, w
których będzie zbudowana szkoła - pomnik 1000-lecia. Przecież było jasne, że musi nastąpić ostra selekcja składanych wniosków.
Z dwóch niezależnych źródeł poznałem bardzo zbieżne, choć różniące się szczegółami relacje wskazujące, że zakulisowe działania lokalnych społeczników, mogły odegrać w tej sprawie bardzo istotną rolę. Niewykluczone, że w realiach tamtych czasów były
„języczkiem u wagi” finalizującym oficjalne wystąpienia i starania czynione ze strony kierownika szkoły Tadeusza Kiedrowskiego,
którego rola jest nie do podważenia.
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Pod koniec lat 50., najważniejszą placówką gastronomiczną Kobióra była „Gospoda
nr 1”, prowadzona przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. Było to miejsce o
wielkim znaczeniu dla integracji lokalnej społeczności (szczególnie męskiej), gdyż Dom
Kultury powstał dopiero w 1966 roku. Gospoda stanowiła punkt powszechnie znany na
trasie od Katowic do Bielska, słynąc z doskonałego gulaszu, bigosu i podpieczonej golonki. Nie może zatem dziwić, że wielokrotnie goszczono tu uczestników polowań organizowanych w okolicznych lasach, będących ulubioną rozrywką ludzi ówczesnej władzy ludowej wszystkich szczebli. Do zapalonych myśliwych, należał też Jerzy Ziętek - Zastępca
Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, osoba decydująca o wszelkich inwestycjach na Górnym Śląsku. Obdarzony swojsko brzmiącą
ksywą „Jorg”, wielokrotnie odwiedzał ze sztucerem otaczające Kobiór knieje i jak się
wspomina, mimo swych ułomności (nie rozstawał się ze swoją słynną „kryką”), miał „dobre oko” i liczne trofea łowieckie na koncie. Najczęściej towarzyszył mu Minister Górnictwa i Energetyki z lat 1959-1974 - Jan Mitręga. Późną jesienią 1960 roku, kiedy ważyły
się losy wpisania naszej „1000-latki” do wojewódzkiego planu finansowania, grupa miejscowych społeczników obmyśliła plan pozyskania samego „Jorga” dla wsparcia swoich
starań.
Gospoda nr 1 na kobiórskim „rynku”

Kluczowe role odegrali Nadleśniczy Walenty Bartosiewicz, Józef Szpak, Józef Lasończyk mieszkający wówczas w „Smolarni”
na „Werku” - osobisty kierowca Zastępcy Przewodniczącego WRN … oraz kucharki prowadzące kuchnię w „ Gospodzie nr.1”.
Zaproszony przez Nadleśniczego Bartosiewicza Jerzy Ziętek, z liczną grupą towarzyszy przyjechał na „safari”, zaplanowane w
rewirze koło „Gorgonia”. Nocny odstrzał poprzedzony nagonką, okazał się bardzo udany. Zadowolonych, choć mocno
zmarzniętych gości, przewieziono na bardzo wczesne śniadanie do gospody „na rynku”. Obsługa kuchni - w całości damska,
przygotowała jak zawsze znakomity gulasz z dziczyzny, podlewany w czasie konsumpcji mocniejszymi trunkami. Gospodarze byli
jednak „spięci”, z trudem przygotowując sobie grunt do podjęcia zasadniczego tematu będącego przyczyną wydania „myśliwskiej
uczty”. Jednak niespodziewanie sprawa potoczyła się … sama i to we właściwym kierunku.

Jerzy Ziętek ( 1901-1985)

Kuchnia „Gospody nr 1 w latach 60-tych.
(od lewej panie: Wichta Kłakus, Stefania Pająk, Maria Głąb)

Jerzy Ziętek powstał, wznosząc toast na cześć gospodarzy połączony z podziękowaniem za zaproszenie i poczęstunek. W
swej oracji „zauważył”, że w tak pięknej śródleśnej osadzie, jaką jest Kobiór, jedyna gospoda powinna mieć dużo ładniejszą nazwę,
najlepiej kojarzoną z szczególnym charakterem miejsca, np. Bażant, Cyranka, Sikorka…
W tym momencie refleksem wykazał się Nadleśniczy, a jednocześnie członek Gminnej Rady Narodowej. Z rozbrajającą miną zadeklarował: - Panie Przewodniczący! Jeśli zapewni Pan środki na budowę kobiórskiej „1000-latki, to przy następnym
Polowaniu, ta gospoda będzie nazywać się „Sikorka”!
Rozbawiony i nieco zaskoczony „Jorg”, znalazł się „w narożniku”…. lecz propozycję przyjął. Dla nikogo nie było tajemnicą, że ten
przedwojenny burmistrz Radzionkowa z pewnymi „lukami” w życiorysie, miał zwyczaj dotrzymywania danego słowa, czym odróżniał się od polityków ówczesnej władzy oraz niestety, części obecnie rządzących elit. „Gospoda nr 1”, od następnego roku stała się
„Sikorką”, zachowując tę nazwę po dzień dzisiejszy, a śp.Jerzy Ziętek, jeszcze kilkakrotnie gościł w jej progach. Nie można wykluczyć, że przywołana powyżej wymiana zdań, zadecydowała o przyszłości wielu pokoleń Kobiórzan opuszczających w kolejnych
latach mury miejscowej „1000-latki”.
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W następnych latach sprawy potoczyły się bowiem dość „gładko”. W 1964 roku zatwierdzono do realizacji projekt budowy, a 20 czerwca 1965 roku wmurowano uroczyście kamień węgielny na narożniku
północno-zachodnim, gdzie teraz po 50 latach jest wznoszona nowa sala gimnastyczna. W tej uroczystości brał jeszcze udział Józef Szpak, którego od lipca 1965 roku zastąpił na stanowisku Przewodniczącego Prezydium Rady Gminy - wówczas 30 - letni Józef Grolik. Akt erekcyjny zamknięto w puszce stalowej wykonanej na tę okazję przez Jana Kłakusa z Plichtowic. Nową szkołę budowało Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Tychach, które zakończyło prace 26 sierpnia 1966 roku. W
dniu 3 września (sobota), nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu. Zaproszonych na uroczystość gości witali
Józef Grolik i Tadeusz Kiedrowski. Niestety, nie przyjechał do Kobióra Jerzy Ziętek, który w tym samym
dniu otwierał inną „1000-latkę”; reprezentował go zastępca Stanisław Kiermaszek.
Józef Grolik ur.1936

Fotoreportaż z uroczystości otwarcia kobiórskiej „1000-latki” w dniu 3 września 1966 roku ( zdj. ze zbioru p. Józefa Grolika)

Jerzy Ziętek nie byłby jednak sobą, by o Kobiórze całkowicie zapomnieć. W dniu 19 września (poniedziałek) przyjechał swoim
„czarnym Mercedesem” razem z tow. Zbigniewem Niemcewiczem oraz inspektorem oświatowym w Pszczynie p. Witoszkiem. Goście zwiedzili cały, pachnący jeszcze farbą gmach, wypili kawę z gronem nauczycielskim, a doskonale zapamiętała ten dzień Pani
Alicja Szymura, która po tej wizycie otrzymała od kierownika T. Kiedrowskiego klucze do swojego pierwszego mieszkania w parterowym budynku wznoszonym równolegle z obiektem szkolnym (wcześniej lokal bliźniaczy zajął już Pan Władysław Kołoczek).
W październiku br., ten skromny budynek został wyburzony, ustępując miejsca nowej sali gimnastycznej; zbiegiem okoliczności
będzie ona pamiątką roku jubileuszowego kobiórskiej „1000-latki”.
Janusz Mazur
UG w Kobiórze
Muzeum Regionalne „Smolarnia”
W szkicu wykorzystano fotografie ze zbiorów rodzin Grolik, Szpak,
Pani Katarzyny Szafron oraz własnych. Panu Józefowi Grolikowi, z okazji
80-tej rocznicy urodzin składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślnośc
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KOBIÓR W OBIEKTYWIE – CZTERY PORY ROKU

I miejsce – Ewelina Jaromin

II miejsce – Adam Drapała

III miejsce – Piotr Machalica
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